
طافيا  ؟ شرعا معىن أيش ؛شرعا املاء على جاء السبت يوم كان إذا السمك فكانيف ذلك اليوم تيسريا بالغا؛ 

 به ميتحن وتعاىل سبحانه اهللا من وامتحان ابتالء أنه الشك وهذا ؛يرونه ما السبت يوم وغري ؛كثرم من ظاهرا

 ؛واالبتالء االمتحان ألجل ؛واخلري الطاعة أسباب من أكثر تيسريا املعصية بوأسبا املعاصي هلم ييسر قد العباد

 هذه بني وجعلوا البحر جانب إىل حفرا وحفروا حيلة فاختذوا ـ باهللا والعياذـ  البلوى هذه على صربوا ما القوم هؤالء

 ؛احلفر هذه إىل النهر هذا مع وأدخلها اهلواء ا ضرب شرعا احليتان جاءت إذا ساقيا يعين را البحر وبني احلفر

 بالكلية..... ورمبا  السمك يتمكن ما بعيد النهر ألن ؛ترجع أن احليتان هذه استطاعت ما اهلواء هبط فإذا

 ؛وأخذوها جاءوا الغد من أو بالليل كان وإذا احلفر هذه يف وسقطت احليتان جاءت السبت كان إذا فصاروا

 ؛السبت يوم صدنا ما األحد يوم إال صدناه ما حنن فقالوا ؟عليكم حرم وقد تأخذون كيف همؤ فقها هلم فقال

 يوم مىت؟ به ادونهطيص الذي السبب فعلوا لكن األحد يوم إال صادوا ما أم وصحيحرة، ظاه، حيلة  حيلة

 وحقيقتها السالمة ظاهرها حيلة ـ باهللا والعياذـ  هذه كانت وملا السبت يوم صادوا أم احلقيقة ففي إذا ؛السبت

يف  كاآلدميني كانوا بأن عوقبوا ؟ عوقبوا ماذا ؛واحلرام الفساد وباطنها واحلالل الصحة ظاهرها يعين مبحرم التورط

 قلنا املعتدين أي )) هلم قلنا (( باهللا أعوذ))  خاسئين قردة كونوا لهم قلناف((  سباع الباطن يف لكنهمالظاهر 

ـ والعياذ باهللا ـ  مبعدين  )) خاسئين(( و معروف وهو قرد مجع قردة))  خاسئين قردة كونوا((  اعتدوا لذينا هلم

 الصحيح بالفعل يكون ما أشبه فعلهم أن كما باإلنسان يكون ما أشبه حيوانإىل  فقلبوا اهللا رمحة عن مبعدين

  . العمل جنس من اجلزاء فكان باطنا حرام وهو احلالل

 منهم وجعل عليه وغضب اهللا لعنه من اهللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل قل((  املائدة سورة يف طيب

 (( طيب ؟ قردة الإو  ؟خنازير كانوا القرية أهل هؤالء إن هل طيب))  الطاغوت وعبد والخنازير القردة

 في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم((  األعراف سورة يف )) القرية عن واسألهم

)) يفسقون كانوا بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم حيتانهم تأتيهم إذ السبت

 ولعلهم ربكم إلى معذرة قالوا شديدا عذابا معذبهم أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ(( 

 كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنا السوء عن ينهون الذين أنجينا به ذكروا ما نسوا فلما يتقون

 القردة املائدة سورة ثالثة؟ آية فيها هل))  خاسئين قردة كونوا لهم قلنا عنه نهوا عما تواع فلما يفسقون

 بعض أن مع فقط قردة كانوا ،قردة كانوا إمنا وخنازير قردة كانوا هؤالء قرية أهل إن رأيت ما فأنا ؛واخلنازير

 حيتاج هذا ولكن ؛خنازير وشيوخهم قردة شبام فصار ؛وخنازير قردة إىل صاروا القرية هذه أهل إن قالوا املفسرين



 خنازير ويكون قردة كانوا أم إال فيها اهللا ذكر ما األعراف ويف هنا فاآلية وإال شرعي بدليل هذا يثبت أن إىل

  . ـ باهللا والعياذـ  مسخوا آخرين قوما

  شرعي؟ الإو  كوين أمر األمر هذا كونوا القول هذا))  لهم فقلنا: (( وقوله

  ؟كوين : الطالب

  شرعي؟ أمر أنه على يوجه أن ميكن هل : الشيخ 

  ال :  الطالب

 كوين أمر إذا فهو يقدر ما ؟ روحوا يقول يقدر روح يقول يقدر ما اإلنسان ألن ال؟ الإو  ميكن ما : ال  الشيخ

 كوين أمر ال؟ الإو  كوين أمر هذا كن))   فيكون كن له قال ثم تراب من خلقه آدم كمثل(( :تعاىل قوله مثل

   .نعم

 مبسوطة القصة هذه أوال))  خاسئين قردة كونوا لهم فقلنا السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم ولقد((  

 إا قيل )) البحر حاضرة كانت ((: لقوله البحر على أا الشك فيهااعتدوا  اليت القرية وهذه األعراف سورة يف

  .البحر على أا موقعها يهمنا امسها يهمنا ما ملهما غريها وقيل أيلة

 على التحيل عن وى اعتدل وقسم ؛اهللا حمارم على وحتيل اعتدى قسم :أقسام ثالثة إىل انقسموا أهلها أن :ثانيا 

 أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم (( :ينهون للذين قالوا فإم ثبطوا إم بل سكتوا ثالث وقسم ؛اهللا حمارم

 ولعلهم ربكم إلى معذرة ((: واحدة فائدة من فائدتني أو فيه البد بأنه فأجابوهم))  شديدا عذابا معذبهم

 لذين؛ بقني بالبواق اعتدوا الذين وأن أو ال؟ ؛جنوا السوء عن ينهون الذين إن الشك الذين هل طيب))  يتقون

   ؟ شأم ما ،اعتدوا وال وا ما سكتوا

  .قلبوا: الطالب 

 عما عتوا فلما ((  نعم أي )) السوء عن ينهون الذين فأنجينا  (( نعم أي ؟ سريعا جتزم هل جتزم  الشيخ :

   عنه وا عتوا عما ما ني ثانيال بسما خيالف  عنه وا عما عتوا ما )) عنه نهوا

  .. هذه ضمائر ترجع ألهل القرية: الطالب 

   ؟وا هل مل ينكرواثابتني [الثابتني] الشيخ :

  أتوا.ي مل ألم عتوا نعم أي : الطالب

 يف يعدون إذ))  السبت في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم((  طيب انتظر  الشيخ :

 بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم حيتانهم تأتيهم إذ((  معتدون ؤالءه السبت



     أمة (( قالوا))  شديدا عذابا معذبهم أو مهلكم اهللا قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ يفسقون كانوا

 وهم متنهو ال ينهون للذين قال املعتدين بعض إخوام بعض كأن يعين ؟ اعتدوا الذين من أين؟ من )) منهم

  املعتدين؟ من

  )) يتقون لعلهم ((: يقول اهللا ألن الساكتني من وهم ال الطالب :

 أهل))  حيتانهم تأتيهم إذ السبت في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم(( :   الشيخ

 منهم أمة قالت وإذ  يفسقون كانوا بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم((  القرية

   ؟ القرية أهل من الإو  املعتدين من من؟ من)) 

 اهللا قوما تعظون مل وا الذين خياطبون قوما تعظون مل القرية أهل من أمة قالت طيب القرية، أهل من:  الطالب

   الواعظون أي قالوا ؟شديدا عذابا معذم أو مهلكهم

  .هذا القول قالوه طائفة .......: الطالب 

 اقالو  ما قوما تعظون مل قالوا الذين يربرون قالوا ما هم يتقون ولعلهم ربكم إىل معذرة قالواايش هو ؟. الشيخ :

 أو مهلكهم اهللا (( ،العذاب    هذابه فائدة  ماو  هذا قالوا ألم ؛منهم يائسني قالوه املعتدين فعل يربرون

 لكن بفعلهم ونضار  أم لقلنا كذلك كانوا لو شيئا فعلوا ما أم موتعظ مل قالوا ما  )) شديدا عذابا معذبهم

 ؟نعم هاديه اهللا ما هذا يف فائدة ما هذا هذا تنصح أليش سييأ من الناس من اآلن جدو ي ما مثل احلقيقة يف هم

 من فائدة فال يعين )) شديدا عذابا معذبهم أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم (( :قالوا هم ؛اآلن موجود هذا

   إلى معذرة (( عزوجل اهللا إىل املعذرة ؟ وهي حمققة فائدة عندنا سنيأ ما بأننا هؤالء أجاب ؛نصحهم

  .)) مربك

 ما نسوا فلما. ((احلق إىل ويردهم الناس أضل من قوما يهدي اهللا فإن حمتملة مسألة هذه))  يتقون ولعلهم(( 

  ؟ من )) به ذكروا ما نسوا (())  به ذكروا

  املعتدون :الطالب 

 وأخذنا((  الباقنيعن  وسكت السوء عن ينهون الذين))  السوء عن ينهون الذين أنجينا((  املعتدون :الشيخ 

   ؟ ظلموا الذين من))  يفسقون كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين

   .  فعلوا والذين سكتوا الذين ظلموا كلهم: الطالب

   فعلوا؟ قد إال يئسوا ما السوء عن وا مبن فتكون سوايوأ وهم قد أليسوا ظلموا الذين شيخ يا: الطالب



 الذين وأخذنا((  نشوفهاف موالهو  عباس ابن فيها ختالف حقيقة املسألة فو شن خلواما ندري عنهم  الشيخ :

 مل قالوا الذينالفاعلني  يف يقينا وهذه))  عنه نهو عما عتوا فلما يفسقون كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا

 ال؟ الإو  املعتدون اآلن قردة قلبوا فالذين))  خاسئين قردة كونوالهم   قلنا عنه نهوا عما عتوا فلما (( ؟ تعظوهم

 أو داخلني فيكون ؟ظلموا ساكتون هل ظلموا بالذين بقينا اآلن فنحن))  بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنا(( 

 قردة قلبوا ما سكتوا الذينأن  أعلم واهللا اآلية سياق من أتيقن أنا اآلن حنن إمنا ؟اعتدوا الذين هم ظلموا الذينإن 

 اعتدوا الذين ،فقط السبت يف اعتدوا الذين هم قردة قلبوا الذين قردة قلبوا أم إمنا بئيس بعذاب أخذوا ،خاسئني

 العلماء بعض وهلذا))  خاسئين قردة كونوا لهم قلنا عنه نهوا عما تواع فلما((  شك بال قلبوا الذين هم

 قلبوا بأن عذبوا إم يقال ال أن القول هذا على جيب ولكن ؛عذبوا سكتوا الذين حممد خاأل قال كما: يقول

 ،اهللا بينه ما بئيس بعذاب أخذوا لكن ؛فقط اعتدوا الذين قردة قلبوا الذين أن يف صرحية اآليات ألن خاسئني قردة

 لو وهلذا ؛بئيس بعذاب أخذوا فال فيه يدخلوا مل فإن )) ظلموا الذين ((:  لفظ يف دخلوا إن هذا بئيس بعذاب

 عذبوا وصنف يقينا، جنوا صنف: أصناف ثالثة هم وتقول ؛سكتوا الذين عن تسكت أن السالمة إن :قائل قال

 إن سكتوا الذين هؤالء أن اإلسالمية الشريعةقواعد  القواعد حيث من شك وال أمرهم لنا يتبني مل وصنف يقينا،

 وهو هلم مقرين غري كانوا وإن للمنكر إقرارهم عدوام وجه ريويص قرينإن كانوا م ممثله فهم هلم مقرين كانوا

 يأمروا أن عليهم جيب أنه بسبب يعذبون قد ولكن ؛عذام يلحقهم ال فإم منهم سونيآ ولكنهم الظاهر

 العقالء هؤالء وهلذا ؛الواجب هذا ؟نعم ،أوال املنهي وارتدع املأمور متثلا سواء املنكر عن وينهوا باملعروف

 املنكر عن والنهي باملعروف األمر إن وحقيقة))  يتقون ولعلهم ربكم إلى معذرة قالوا (( كيس مجع ألكياسا

 عزوجل اهللا إىل املعذرة: مها عظيمتني فائدتني فيه ألن ؛املنتهي ينته ومل املأمور يأمتر مل وإن حىت يقوم أن جيب

 سكتنا لو ألننا ال؟ الإو  منكر هذا أن يعرف أن :وهي ثالثة فائدة فيه أيضا ونقول ؛اهللا وايتق أن حيتمل أنه والثاين

 الناس هذا وقال عصرنا أويف بعدنا أناس جاء سكتنا إذا معناه لنا، ثلتما ما أمرنا ولو نأمر اآلن نقدر ما واهللا قلنا

 نفعله كنا العلماء بأن غرينا وعلى علينا ا حيتج اآلن أمور من وكم نعم؟ شيء قالوا ما العلماء أمام يفعلون

 سبحانه اهللا إىل املعذرة:  فوائد ثالث احلقيقة يف فيه ؛اآلن إىل واضح؟ هذا ؟نعم شيء يقل وال حي وفالن

  . يتقون لعلهم والثالث ؛ منكر هذا أن وبيان ؛وتعاىل

  أكده أنه السبب: السائل 

  ؛عليهم احلجة إقامة ألجل السبب ؟ أكده أنه السبب يعين: فيه الالم وقد  الشيخ

  ؟ ذه احلجةهلهم منكرون :  السائل



 وتكذيبهم إياه فعل وسلم عليه اهللا صلى لرسولل وإنكارهم فعلهم لكن أنكروا أو أقروا سواء ال ال،: الشيخ

 بالكم فما لعدوام املصيبة ذه أصيبوا وأم ؤالء عاملني كانوا فإذا )) علمتم ولقد ((: قال وهلذا ؛منكر

    أبنائكم تعرفون كما تعرفونه وأنتم والسالم الصالة عليه الرسول وتكذبون اآلن تعتدون

   بالساكتني؟ اهللا فعل ماذا شيخ: السائل 

  .قردة قلبوا أم ال بئيس بعذاب أخذوا أم أحكم فأنا حكمت وإن أعلم واهللا فيه أتوقف أناالشيخ : 

  ؟ هو هذا قردة قلبهم هلم أيضا؟ البئيس العذاب أن اعتدوا الذين يقال ما: السائل 

 هم عتدواا الذين ظلموا الذين يف داخلون هم شك بال ألم قردة وقلبوا بئيس بعذاب أخذوا نعم نعم: الشيخ

   )) ظلموا الذين (( :قوله يف يدخل من أول

  ؟ وخنازير ةدقر  قلبهمنفس  يكون ما البئيس العذاب السائل :

   . البئيس العذاب من هذا منه هذا الشيخ :

  مقرين؟ ال ئسنياي سكتوا أم مع عذبوا ملاذا املنكر إنكار عن إسرائيل بين من الساكتون السائل :

 تعرف. اهلالك فيه أن يعلم وهو بفعله ويرضى إنسان يقر أحد أن راح ما وعقال مهلكهم اهللا قالوا ألم: الشيخ 

  .ميكن ما به وترضى للهالك سبب الرجل هذا فعل أن

 أنجينا ((: تعاىلحصر سبحانه و  قوله لكن قلبوا؛ )) هذا صحيح هم ظلموا الذين ه: (((قول شيخ:السائل 

  ؟ واضح ا هوم هذا )) عن السوء ينهون لذينا

  .باملفهوم هو بسالشيخ : 

  ؟ اينهو  مل من أن همفهوم: السائل 

    ؟ )) ظلموا الذين (( ومفهوم طيب ؛ينجوا مل ينهوا مل من أن:  الشيخ

  .بعذاب يؤخذوا مل يظلموا مل الذين أن مفهومه جممل السائل :

 يقلبوا مل السبتيف  يعتد مل من أن ؟ )) السبتمنكم في  اعتدوا الذين((  ومفهوم ةواحد هذا طيب الشيخ : 

 على اوارد يكون أن ميكن ما واإلجناء الساكتني على وارد يكون ميكن ما القردة قلب عندنا إذا ؛وخنازير قردة

 يف داخلون هم هل البئيس بالعذاب أخذهم يف بقينا السوء، عن ينهون الذين أجنينا ألم ال؟ الإو  أيضا الساكتني

 ما أم أو نعم؟ اهللا بينه ما بئيس بعذاب أخذوا فيكون املنكر إنكار من جيب مبا قيامهم لعدم ظلموا الذين

 أخذوا وال جنوا ما أم نتأكد اآلن حنن يعين ؛أعلم اهللانقول  عنهم نسكت ؛بئيسال عذابالب يؤخذوا ومل ظلموا



 أم حتقق إذا عليهم حتقق ىتم البئيس العذاب هذا البئيس العذاب يف قيناب العذاب ذا أخذوا ما خاسئني قردة

  .ظاملون

  )) ؟ ينهون الذين فأنجينا ((مفهوم تركنا نكون ما سكتنا إن: السائل 

 أن هللا احلمد حال كل على ، له مفهوم معاكس ؛معاكس مفهوم وله منطوق منطوق، عندنا ألن ال، الشيخ :

 اإلسالمية للشريعة بالنسبة الشرعي احلكم حىت عليها يرتتب ما هألن ؛لنا بالنسبة أمهية ذات هو ما هذه املسألة

   املسألةيف  واضح

 ؛املنكر ينكر اإلنسان أن القدرة مع جيب املنكر إنكار جيب أنه وهو احلكم الشرعي يف الشريعة اٍإلسالمية واضح 

 إزالة معناه تغيريال التغيري، وبني اإلنكار بني الفرق أيضا نعرف أن جيب هناك ألن ؛املنكر يغري أن جيب ال ولكنه

 ثالث عندناف ؛التبليغ جنس من ألنه ؛حال كل على واجب فهذا املنكر عن والنهي باملعروف األمر وأما ؛املنكر

 املعىن أن نيظنو  الناس بعض الثاين غري واحد وكل وتغيري وأمر تبليغ ؛مشيتمونا اآلن لكن الفوائد حملها هذا مراتب

 األمري ال؟ الإو  يغريون األمراء مثلالتنفيذ  ةطبسل يعينواألمر  بالسلطة يكون إمنا التغيري ألن ؛خمتلف واألمر واحد

 رييغ يستطيع ما هو لكن بلسانه طيعيست ما الذي يقول يقول، أو واضح؟ اخلمر يريق مثال أو يضرب  يغري يقدر

 معروف هو كما القدرة مع أحد كل على واجب فهو اإلنكار مسألة أما؛ويغريه غريه يأمر بلسانه غريهي بيده

 السرقة حمرم الزنا مثال: للناس تقول مثال عليك جيب املنكر رأيت ما ولو عليك جيب التبليغ ألن ؛أبلغ والتبليغ

 جيب التبليغ املعروف إضاعة عند يكون باملعروف واألمر ؛تبليغ هذا يشربونه كانوا ما ولو حمرم اخلمر وشرب حمرمة

 األمر بلغها؛ اتالواجب آخر إىل واجب كذا من والوضوء واجبة اجلماعة صالة واجبة الصالة :تقول أن عليك

  عنه؟ تنهى مىت لكن منكر أنه الناسأن تبلغ  جيب املنكر واضح؟ افعله عن ختلف من رأيت إذا ؟ا تأمر مىت


